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boekhouden accounting actief active doorgaan continue aantrekkelijk attractive geleden ago
actief active eens zijn met agree leiden tot lead onto gemiddeld average bazig bossy
eens zijn met agree solliciteren apply handhaven maintain kaal bald alleen by himself/herself
solliciteren apply achtergrond background beschermen protect mooi beautiful rustig calm
achtergrond background boeken book dienen serve geloven believe de autosport car racing
boeken book fel bright het inschrijvingsformulier the application form druk busy voorzichtig careful
fel bright schattig cute het leertraject the apprenticeship uitvoeren carry out vrolijk cheerful
schattig cute beslissen decide de bonen the beans onderzoeken check verzamelen collect
beslissen decide opmaken draw up de houten bank the bench mollig chubby gek op crazy about
zeker definitely alles everything de kast the cabinet creatief creative nieuwsgierig curious
opmaken draw up invullen fill in de kip the chicken donker dark fietsen cycle
alles everything licht light de kabeljauw the cod tandheelkundig dental afhankelijk dependent
invullen fill in mooi lovely de koolsalade the coleslaw (personeel) aannemen employ (personnel) vriendelijk friendly
licht light niets nothing de buffetkast the cupboard licht fair grappig fun
letterlijk literally nergens nowhere het onderwijs the education knap handsome zachtaardig gentle
mooi lovely verpleegkunde nursing het tentamen the examination eerlijk honest gelukkig happy
niets nothing slagen voor, halen pass de conditie the fitness level paardrijden horse riding moeten have to
nergens nowhere betalen pay de meubels the furniture beheren manage zelfstandig independent
verpleegkunde nursing (de telefoon) opnemen pick up (the telephone) de jus the gravy mengen mix intelligent intelligent
slagen voor pass herhalen repeat de aardappel in de schil the jacket potato gespierd muscular uitnodigen invite
betalen pay zacht soft het niveau the level bejaard old jaloers jealous
(de telefoon) opnemen pick up (the telephone) opsplitsen split de aardappelpuree the mash olijfkleurig olive te laat komen late
nogal quite blijven stay het lid the member regelen organise lui lazy
herhalen repeat voorstellen suggest de kantooruren the office hours dik overweight liefhebbend loving
apart separately de kleren the clothes de mogelijkheid the option meedoen participate gemeen mean
zacht soft de agenda the diary het rapport the report geduldig patient slordig messy
opsplitsen split de ventilator the fan de middelbare school the secondary education tenger petite bijna nearly
blijven stay het appartement the flat het bijgerecht the side mollig plump zenuwachtig nervous
voorstellen suggest de gelegenheid the opportunity de vaardigheid the skill voorbereiden prepare vaak often
de afspraak the appointment de politie the police force de bank the sofa knap pretty open open
het contante geld the cash het budget the price range het vak the subject repareren repair spelen play
de kleren the clothes het voorstel the suggestion de cake met fruit en slagroom the trifle vervangen replace op tijd punctual
de creditkaart the credit card vrijwilliger the volunteer de kledingkast the wardrobe glanzend shiny betrouwbaar reliable
de agenda the diary lenen aan to lend verdelen in to divide into schouderlang shoulder-length rotsklimmen rock climbing
de ventilator the fan toerisme tourism slank slim grof rough
het appartement the flat zich afvragen wonder klein small onbeleefd rude
het formulier the form gebruind tanned verdrietig sad
de gelegenheid the opportunity de assistent(e) the assistant serieus serious
de politie the police force de rugzak the backpack naaien sew
het budget the price range de baard the beard zingen sing
het broodje the sandwich de boekhouder the bookkeeper slim smart
het voorstel the suggestion de knoop the button snorkelen snorkel
vrijwilliger the volunteer de kin the chin gezellig sociable
lenen aan to lend het bedrijf the company doorbrengen spend
toerisme tourism de gelaatskleur the complexion spontaan spontaneous
zich afvragen wonder de vergaderzaal the conference room sportief sportive

de oorbel the earring meteen straight away
het apparatuur the equipment vreemd strange
de wenkbrauw the eyebrow tokkelen strum
de bril the glasses surfen surf
de kruidenier the grocery store zwemmen swim
de tas the handbag getalenteerd talented
de koptelefoon the headphones de avontuur the adventure
de lengte the height het basketballen the basketball
de factuur the invoice het karakter the character
de lippen the lips de club the club
het materiaal the material het computerspelletje the computer game
de snor the moustache het voetballen the football/soccer
de halsketting the necklace de toekomst the future
het uitje the outing de gitar the guitar
de patiënt the patient het grapje the joke
de portemonnee the purse de modeltrein the model train
de ring the ring de bezigheid the pastime
de sjaal the scarf netjes tidy
de bakkebaard the sideburn oneerlijk unfair
de vaardigheid the skill onvriendelijk unfriendly
de voorraad the stock ongelukkig unhappy
de tatoeage the tattoo onbetrouwbaar unreliable
de behandelkamer the treatment room
de paraplu the umbrella
het voertuig the vehicle
de portefeuille the wallet
de horloge the watch
de werklast the workload
golvend wavy
heel aantrekkelijk well fit
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